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ABSTRAK 
 
 
 
Yossie Weny Erliana, Nim. D31209031, 2013. Efektivitas Manajemen Preventative 
dalam Mengatasi Perilaku Disruptif Siswa pada Pembelajaran PAI di SMA Antartika 
Sidoarjo. Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan 
Ampel Surabaya. 

 
Penelitian yang berjudul Efektivitas Manajemen Preventative dalam 

Mengatasi Perilaku Disruptif Siswa pada Pembelajaran PAI di SMA Antartika 
Sidoarjo ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen preventative pada 
Pembelajaran PAI di SMA Antartika Sidoarjo, bagaimana perilaku disruptif siswa 
pada Pembelajaran PAI di SMA Antartika Sidoarjo, dan bagaimana Efektivitas 
manajemen preventative dalam mengatasi Perilaku disruptif siswa pada Pembelajaran 
pai di SMA Antartika Sidoarjo. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 
eksperian. Menggunakan rancangan One Pre-test Post-test Group Design. Sedangkan 
populasi dalam penelitian ini adalah kelas X, dalam hal ini kelas reguler terdiri dari 
X-3, X-4, X-5, dengan jumlah siswa-siswi 142. Karena jumlah populasi lebih dari 
100, maka peneliti menggunakan teknik random sampling sebagai sampel penelitian, 
maka terpilihlah X-3 sebagai objek penelitian. 

Setelah penelitian ini di lakukan maka dapat disimpulkan bahwa manajemen 
preventative tergolong baik dalam mengetasi perilaku disruptif siswa pada 
Pembelajaran PAI di SMA Antartika dengan prosentase 72,173%. Jika dihitung 
hubungannya antara variabel dependent dan independent dengan menggunakan 
korelasi spearman, maka didapat (rho) adalah 0,572. rhit > rtabel yakni 0,572 > 0,376. 
Kemudian untuk mengetahui tingkat signifikansinya, karena sampel > 30, maka diuji 
dengan uji Z, dengan hasil Zhitung > Ztabel , 3,84 > 2,015. Maka dengan demikian Ho 
ditolak dan Ha diterima, yakni ada hubungan positif yang signifikan antara variabel 
dependent dan independen. 

Dalam hal menghitung data pre-test dan post-test kelas X-3, peneliti 
menggunakan uji sign test, yang mana diperoleh hasil thit > t0,05 , 37,552 > 2,02 maka 
ada perbedaan signifikan antara pre-test dan post-test. Hal ini untuk mengetahui 
tingkat Efektivitas dari manajemen preventative dalam mengatasi perilaku disruptif 
siswa pada Pembelajaran PAI di SMA Antartika sidoarjo. 
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